
 
 
 

	
 
Prijslijst FLeiR Apotheken per 1 januari 2019 

 
2019 Prijs in EUR 
(excl. BTW) 

 
 Prestaties basispakket   
1 Uitgifte per medicijn voorbereiden,  klaarmaken, controleren en uitgifte 8,65  

 Opslag eerste uitgifte 

Eerste ter handstellingsgesprek wordt standaard in rekening gebracht, indien 
betreffende medicatie voor het eerst in de FLeiR apotheek wordt afgeleverd, 
ongeacht of cliënt hier wel of geen behoefte aan heeft.  8,65  

 Opslag bereiding niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid 22,75 

 Opslag bijzondere bereiding 
niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid en speciale 
behandeling vraagt  121.80 

 Opslag ANZ-spoed verstrekken van geneesmiddelen buiten openingstijden             26,80 
 Opslag thuisbezorging thuis afleveren van receptgeneesmiddelen 6,45 

 

 
2 

 
Weekuitgifte per 
medicijn  

uitgifte verpakt per toedieningsmoment voor chronisch gebruik per 
week 

4,40 
 Opslag eerste uitgifte  extra instructie en voorlichting  in verband met het gebruik voor de eerste keer  8,65 
 Opslag bereiding  niet standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid 22,75 

 Opslag bijzondere bereiding  
niet standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereiden speciale 
behandeling vraagt              121.80 

 Opslag ANZ –spoed  klaarmaken en uitgifte buiten normale openingstijden 26,80 
 Opslag thuisbezorging thuis afleveren van receptgeneesmiddelen  6,45 

 
 Overige Diensten   
3 Instructie UR geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel  8,75  
4 Medicatiebeoordeling   160,00 
5 Abonnement Dossierhouderschap                        €1,- per maand 
    

6 
Medicatieoverdracht naar ziekenhuis  
of aan andere zorgverleners   

bij opname in het ziekenhuis of 
bij wisseling van zorgverlener  

                                           15,40 
 

7 Consult  (max. 15 minuten)  25,60 
8 Dubbel Consult (< 30 minuten)   51,25 
9 Opslag Consult bij u thuis   61,45 
10 Bepaling bloedsuikerspiegel In apotheek 9,25 
11 Controleren bloedglucose apparaat In apotheek 9,25 
    

12 
Ontvangst en verwerken retour 
geneesmiddelen 

Gratis onder voorwaarden 
5,15 

13 Ontvangst en verwerken naaldencontainers Gratis onder voorwaarden 5,15 
14 Thuisbezorgen  Zelfzorg geneesmiddelen 7,70 

 
Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen in het apotheeksysteem zijn leidend. 
 
Deze prijslijst geeft u een overzicht van prijzen van diensten in uw apotheek. 
Voor een overzicht van kosten van geneesmiddelen verwijzen wij u naar www.medicijnkosten.nl 
 
Indien de apotheek een contract heeft met uw zorgverzekeraar kunnen andere prijzen van toepassing zijn, zowel 
voor geneesmiddelen als voor diensten. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. 
 
Indien wij met uw zorgverzekeraar een contract hebben, kunnen wij veelal de kosten rechtstreeks bij uw 
zorgverzekeraar declareren. Deze kosten kunnen ten laste komen van het eigen risico van de cliënt. 


